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Chokoladesøstre 1: Kirsebærkys og kaos Cathy Cassidy Hent PDF "Jeg hedder Honey," siger pigen, og
hendes arm smutter ind om livet på Shay. "Så du har mødt Shay? Min kæreste?" Alle mine drømme om
familie, om venskab, om kærlighed – de falder brat til jorden og bliver knust. Cherry bor i Skotland alene
med sin far, Paddy. Hendes liv tager en drejning, den dag Paddy fortæller hende, at de skal flytte ned til

England til hans nye kæreste, Charlotte. Her skal de bo sammen med Charlottes døtre, Skye, Summer, Coco
og Honey og ikke mindst dennes kæreste Shay med de grønne øjne og duften af hav ... Shay, som hun kan
tale med om alt, om kirsebærblomsterne og sin savnede mor. Det bliver et nyt liv, hvor Cherry kæmper for at
finde sig selv i en ny familie og ikke mindst i mødet med Shay, der jo er forbudt område. Eller er han? Kan
Cherry modstå hans charme? Og vil hun finde roen til at være den, hun er … Bogen er første bind af en serie.

 

"Jeg hedder Honey," siger pigen, og hendes arm smutter ind om livet
på Shay. "Så du har mødt Shay? Min kæreste?" Alle mine drømme
om familie, om venskab, om kærlighed – de falder brat til jorden og
bliver knust. Cherry bor i Skotland alene med sin far, Paddy. Hendes
liv tager en drejning, den dag Paddy fortæller hende, at de skal flytte

ned til England til hans nye kæreste, Charlotte. Her skal de bo
sammen med Charlottes døtre, Skye, Summer, Coco og Honey og
ikke mindst dennes kæreste Shay med de grønne øjne og duften af
hav ... Shay, som hun kan tale med om alt, om kirsebærblomsterne
og sin savnede mor. Det bliver et nyt liv, hvor Cherry kæmper for at
finde sig selv i en ny familie og ikke mindst i mødet med Shay, der
jo er forbudt område. Eller er han? Kan Cherry modstå hans charme?
Og vil hun finde roen til at være den, hun er … Bogen er første bind

af en serie.
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